DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE
22.10.2013
ZADAVATEL:
Sídlem:
Jednající:
IČ:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
44994575

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
VR 83: Nákup a servis multifunkčních zařízení pro Dopravní VaV centrum
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:
Zadavatel požaduje jako jeden z minimálních technických parametrů tisk na papír s gramáží 60 až
220 g/m2 ze všech zásobníků.
Je možné tento parametr upravit např. na 60 až 100 g/m2 nebo na alespoň z některého zásobníku
tak, aby se maximálně rozšířil trh, jak píšete, a mohli se VZ zúčastnit další zájemci?
Také z důvodu ekonomické výhodnosti celkové zakázky bych velmi zvážil požadovanou min. rychlost
stroje 55 str./min. Vzhledem k předpokládaným objemům tisků na jednotlivých strojích, je tento
parametr podle našeho názoru dost předimenzován a tím pádem prodraží celou zakázku. Snížením
požadované rychlosti by se dosáhlo úspor, aniž by to mělo nějaký významný vliv na snížení komfortu
uživatelů.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:
Zadavatel odstranil chyby a nejasnosti v minimálních technických parametrech a upravil je takto:
• digitální multifunkční stroj
• rychlost stroje min. 35 barevných i černobílých str./min.
• možnost tisku na obálky
• automatický oboustranný podavač dokumentů (min. na 80 listů)
• požadována duplexní jednotka (automatický duplex pro kopírování, tisk, skenování)
• stroj bude vybaven tiskovým modulem, včetně síťové karty 100/1000 Base-TX Ethernet
• doba výstupu první stránky při tisku: do 20 sekund
• požadovány min. 3 zásobníky papíru, min. celková vstupní kapacita 1 500 listů různých
velikostí a gramáží + boční nebo čelní vstup pro obálky apod.
• celková kapacita zásobníků pro nejběžnější papír A4 a 80 g/m2 min. 1 500 listů
• tisk na papír s gramáží 60 až 220 g/m2
• požadované tiskové rozlišení: min. 600 x 600 dpi
• zoom v rozsahu 25 – 200%
• podporu jazyka Adobe PostScript 3
• tisk a skenování z/na USB klíč
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interní disk o velikosti min. 10GB sdílený v síti
barevné skenování rychlostí min. 30 A4 str./min.
duplexní skenování do domovské složky, skenování do e-mailu, skenování do
prohledávatelného souboru PDF, PDF/A
displej s ovládáním v českém a anglickém jazyce
vzdálená správa zařízení (např. webový server integrovaný v zařízení)
omezení tisku přes osobní kódy pro umožnění rozpočítání nákladů
u strojů s min. formátem A3: produkční finišer s kapacitou sešívání min. 5 listů volitelně v min.
2 pozicích, stohováním min. 1.000 listů, horní výstup min. 200 listů, s vazbou brožur V1,
volitelné děrování (2 nebo 4 díry)

Pro zajištění maximální transparentnosti požaduje zadavatel všít do nabídky vzorek 4ks výtisku A4
s barevnou fotografií a grafem z přístroje nabízeného jako přístroj číslo 4, z kterých bude výběr při
hodnocení standardně zalaminován teplým laminováním, jestli se obraz teplem nezničí. Vzorky musí
být prokazatelně označené např. podpisem a razítkem ze strany uchazeče.
S ohledem na výše uvedené prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to takto:
Lhůta pro podání nabídek:
Otevírání obálek s nabídkami:

Datum: 10.12.2013
Datum: 10.12.2013

Hodina: 10:00
Hodina: 10:05

Adresa pro podání nabídek a místo otevírání obálek s nabídkami se nemění.
S pozdravem

Vendula Nečasová
GORDION, s.r.o.
Drozdovice 4, 796 01 Prostějov
Tel.: +420 582 335 705, Fax: +420 582 335 705
e-mail: necasova@gordion.cz
www.gordion.cz
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